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ЗАПОВЕД
№.194
Град Белослав 23.03.2017г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 148, ал. 3 от ЗООС и чл.6, ал.1,
т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, в изпълнение на Заповед № РД-131/20.02.2017г. на Министъра на околната среда и водите, с цел осигуряване на пожарна
безопасност през пожароопасния сезон
НАРЕЖДАМ:
1. Определям пожароопасен сезон в селскостопанските, горските, крайпътните,
градски зони и защитени територии – изключително държавна собственост за
времето от 01.04.2017 до 31.10.2017г.
2. Да се предприемат следните мерки за предотвратяване на пожари в сухи треви в
селскостопанските, горските, крайпътните, градски зони и защитени територии,
както следва:
Забранявам изгарянето на стърнища, слама, суха трева по слогове, крайпътни
ивици и други площи.
- Забранявам паленето на огън и извършването на огневи работи в горите на
разстояние най-малко 100 метра от тях, през пожароопасния сезон.
- Забранявам устройването на лагери и къмпингуване в горите на
нерегламентирани за целта места.
3. Да се организира провеждането на необходимата противопожарна агитационноразяснителна дейност сред населението на община Белослав с цел повишаване на
готовността му за предотвратяване и гасене на евентуално възникнали пожари.
-

4. Да се създаде организация за денонощно дежурство на телефонните постове в
община Белослав през пожароопасния сезон пролет – лято 2017г.
5. Да се създаде организация за координиране действията на Общинския щаб с
ръководствата на Горските стопанства и Районните служби на „Пожарна
безопасност и защита на населението” за ликвидиране на възникнали пожари.
6. Доброволните формирования за гасене на пожари (гасачески групи) на територията
на община Белослав да са в постоянна готовност. Списъците на гасаческите групи да
се актуализират и да се предоставят на ІІ РСПБЗН гр. Варна.

Адрес: П.К. 9178 гр. Белослав, Община Белослав, Област Варна, ул.”Цар Симеон Велики” 23

7. Да се запознаят всички частни земеделски стопани, председатели на земеделски
кооперации и частни сдружения, за забраната на палежите, съгласно чл. 40 и чл. 41
от ЗООС на територията на Общината с изискванията на настоящата заповед.
8. Да се организира провеждането на инструктаж по пожарна безопасност и да се
заведат на отчет пастири, овчари, гъбари и други посетители на пожароопасните
райони.
9. Да се изпълнят съвместно с Държавните ловни стопанства и Държавните горски
стопанства, мерките за пожарна безопасност по границите между населените места и
горските територии.
10. При възникване на аварии, ремонт или спиране на водоподаването в населените
места и обекти в близост до горски масиви, своевременно да се информира ІІ
РСПБЗН гр. Варна.
11. Да се осигурят подстъпи и пътища за противопожарни нужди до естествените и
изкуствени водоизточници, тяхното ползване и поддържането им в изправност.
12. Да се изготви актуална карта на площите засети с житни култури и да се предостави
на ІІ РСПБЗН гр.Варна.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението на община Белослав.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Владимир Георгиев –
Директор Дирекция „ОСТСУ” и Донка Монева – секретар на общината.
Копие от заповедта да се връчи на всички частни земеделски стопани, председатели
на земеделски кооперации и частни сдружения, на територията на община Белослав, на
кметовете на населените места в община Белослав, на Жана Димитрова – мл. експерт
„ОМП,ЗН и СИ”

инж. ДЕЯН ИВАНОВ_____п______
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Съгласувал:
Донка Монева – Секретар на Община Белослав
Иванка Димитрова – гл. юрисконсулт
инж. Владимир Георгиев - Директор Дирекция”ОСТСУ”
Изготвил:
Йоанна Йовева – мл. експерт еколог
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